
Seniorklubbens sommerturnering 7.august 2020 

Denne fredag blev der udelukkende spillet holdturnering, hvor kun den bedste stablefordscore på hvert hul 

talte. Der mødte 88 spillere op på 18-huls banen og 28 spillere på 9-huls banen. Med de 3 caddier blev 

deltagertallet 119. 

 

Spillerne forberedte sig til dagens udfordringer på forskellig vis. 

  
 

 

  



 
            Damerne her havde udstyret i orden, så de efter behov kunne krybe i skygge overalt på banen. 

 

 
                 Ventetiden før start blev tilbragt i skyggen og med passende afstand mellem spillerne. 



  
                                       Også de to nydelige herrer med humørsvingninger holdt afstand. 

 

  
Nogle spillere gjorde, hvad de kunne for at holde sig mest mulig i skyggen på en dag                                                                                      

med temperaturer over 30 grader. 

 

  
Der var i perioder nogen ventetid på banen, men det gav blot seniorerne lejlighed til at tage den med ro i 

varmen, få væskedepoterne fyldt op og blive opdateret om sidste nyt. 

 



Efter spillet var der kø ved baren, hvor der blev serveret pølser med tilbehør samt en stor fadøl.                

Det kneb lidt med at holde afstand, men spritten til hænderne blev dog flittigt benyttet. 

  
De tidlige spillere havde forstået Kalles opfordring om ikke at blive hængende for længe i Café Solvogn, 

hvilket gjorde, at der også var plads til de sidstankomne. 

 
 

  



  
 

  
             Disse 2 herrer fik en plads i solen,                                                  og disse 2 herrer i skyggen.                                      

 

 
 
 
 

Formanden kom og hilste på. 
 
 
 

Da der ikke blev indberettet individuelle scorer    
denne fredag, fik de spillere, der havde fået over 

38 point deres scorekort udleveret, så de selv 
kunne foretage indberetningen. 



 

 
 
 
 
Klokken 15.30 var de fleste 
spillere gået hjem efter et 
vellykket og hyggeligt 
arrangement. 
 
Dejligt at det kunne lade sig 
gøre i disse coronatider. 

 

Vinderne af holdturneringen 
 Præmierne vil blive uddelt i forbindelse med årsafslutningen den 2.oktober 2020. 

 

9- huls banen 
 
1. Med 28 pts S6 
Birthe Jarlfeldt 
Steen Rasmussen 
Ole Stormly 
Ole Winther 
 
2. Med 28 pts 
Conni Thomsen 
Lone Arngren 
Birthe Pløger 
Leif Hansen 
 
3. Med 27 pts 
Mari-Ann Malmberg 
Mette Tornøe 
Gerda Marie Tarp 
Jens Erik Thomsen 

 

 

18- huls banen  
 
1. Med 53 pts 
Aase Bremer 
Lone Kay 
Ole Schmidt 
Per Bøgebjerg 
 
2. Med 52 pts S9 
Bessie Hejselbak 
Karin Christensen 
Knud Erik Andersen 
Jørn Kragh Nielsen 
 
3. Med 52 pts 
Winnie Jørgensen 
Jonna Stoltz 
Per Bjørk 
Kurt Kristoffersen 
 
4. Med 50 pts 
Winnie Bech 
Rita Jensen 
Flemming Bech 
Kim Alkestrup 

 

 

 

Jonna Pedersen 

9.august 2020 


